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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ

มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ

เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  

มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 

ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลคอนสวรรค์  ตําบลโคกม่ังงอย  ตําบลยางหวาย  

และตําบลบ้านโสก  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 

ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 

ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรม  การค้า  และบริการ 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 

ของชุมชนในอนาคต 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๔) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  

ประวัติศาสตร์  และสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา  เพื่อดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคญัทางศาสนสถานและทางธรรมชาติ 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดนิในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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(๑๐) กําจัดมูลฝอย 

(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 

(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

  การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  

สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดาํเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ
ในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้
ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบรกิารน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) สนามกอล์ฟ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังคลองบ้าน  ห้วยโสก  ห้วยเสียวน้อย  และห้วยประดู่  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของคลองบ้าน  ห้วยโสก  ห้วยเสียวน้อย  และห้วยประดู่ไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บหรือพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
(๑๓) สนามกอล์ฟ 
(๑๔) กําจัดมูลฝอย 
(๑๕) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๖) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังห้วยประดู่  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 

ของห้วยประดู่ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เฉพาะที่ดิน 

ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  ศิลปกรรม  ประวัติศาสตร์   
การอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี  ประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  การอยู่อาศัย  การศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๑) สถานีขนส่งสินค้า 
(๑๒) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๓) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๔) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(๑๕) กําจัดมูลฝอย 
(๑๖) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๗) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  

ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  

ถนนสาย  ก  ๖  และถนนสาย  ก  ๗  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  นอกจากกิจการตามที่
กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  และถนนสาย  ข  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  

นอกจากกิจการตามที่กําหนดดงัต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลคอนสวรรค์  ตําบลโคกมั่งงอย  ตําบลยางหวาย  และตําบลบ้านโสก  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์ของการผงัเมอืง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้
บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก     ได้ ได้ ได้ ได้
     และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้
     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่
หนาแน่นน้อย



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่  

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

      หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่

๒
ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

ชนบทและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้ ได้
     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
     หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๓

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น
หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ 
รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น
ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

๔
ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้
     ของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

             หมายเหต ุ        ลําดับที่             หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                                  ได้                   หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                                  โรงงานจําพวกที่   หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕
ที่ดินประเภท

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนคอนสวรรค  จังหวดัชัยภูมิ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และฟากใต 

  ดานใต จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ  และวัดภูมิรัตนาราม 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 



 

๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)   

ฟากใต  และวัดเทพธรรมคุณ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดโรงเรียนคอนสวรรค  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก  หนองจอก  หนองไหล  ถนนเทศบาล  ๑๑  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ข  ฟากเหนือ   

และวัดโพธิ์ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 



 

๓ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดโรงเรียนชุมชนบานจอก  (คอนสวรรควิทยากร) 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

เฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๐๕๔ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก 

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่ ง เปนเสนตั้ งฉากกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๖๖๐  เมตร 



 

๔ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

แนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ไปทางทิศใตจนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เปนระยะ  ๑,๐๔๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตโบราณสถานนครกาหลง  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดหวยประดู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๔  (บานจอก - บานสําราญ)   

ที่จุดซึ่งถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๔  (บานจอก- บานสําราญ)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๔  (บานจอก - บานสําราญ)  ฟากเหนือ   

และถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก   

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔   

เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔   

และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดหวยประดู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  สถานีตํารวจภูธร 

คอนสวรรค  ที่ทําการไปรษณียคอนสวรรค  สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ  สาขาคอนสวรรค  ที่วาการ 

อําเภอคอนสวรรค  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอนสวรรค  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

และถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  ฟากเหนือ  ที่ จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   



 

๕ 

ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  เปนระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหวยประดู  ฝงใต 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดเขตโบราณสถานนครกาหลง  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ   

๑,๐๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมอืงรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต   

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๔๔๐  เมตร 

  ดานใต จดแนว เขตผัง เมื องรวมด าน ใต   ซึ่ ง เปน เสนตั้ ง ฉากกับ   

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๔๔๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

 ๔.๕ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต  และถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๔   

(บานจอก - บานสําราญ)  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อบรรจบกับหวยเสียวนอย  ฝงตะวันออก  และฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหวยเสียว  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  ถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๖   

(บานหนองชาติ - บานโนนเขวา)  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ฟากใตและฟากตะวันออก 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)   

ฟากใต  ถนนสาย  ข  ฟากตะวันตกและฟากใต  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และฟากตะวันตก 



 

๖ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดหวยเสียว  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งถนน  อบจ. ชย.  ๓๐๐๒ 

(บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนน 

อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดหวยเสียว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดหวยโสก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งถนน  อบจ. ชย.  ๓๐๐๒ 

(บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนน 

อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต  และหนองชาติ 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๖  (บานหนองชาติ - บานโนนเขวา)   

ฟากตะวันตก  และหวยเสียว  ฝงใต  และฝงตะวันตก 

  ดานใต จดหวยโสก  ฝงเหนือ  และฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดหวยประดู  ฝงใต  และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปน 

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกมั่งงอยกับตําบลคอนสวรรค  และเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทาง 

ทิศเหนือ  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๖๖๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเขต 

โบราณสถานนครกาหลง 

  ดานใต จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๔  (บานจอก - บานสําราญ)  ฟากเหนือ 



 

๗ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๔  (บานจอก - บานสําราญ)   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๔  (บานจอก - บานสําราญ) 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๔  (บานจอก - บานสําราญ)  ฟากใต   

และเขตโบราณสถานนครกาหลง 

  ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานนครกาหลง  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และฟากตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ หนองแวง 

 ๖.๒ หนองจอก  หนองไหล 

 ๖.๓ หนองชาติ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนชุมชนบานจอก  (คอนสวรรควิทยากร) 

 ๗.๒   โรงเรียนคอนสวรรค 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษ 

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  คือ  เขตโบราณสถานนครกาหลง   

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ วัดภูมิรัตนาราม 

 ๙.๒ วัดเทพธรรมคุณ 

 ๙.๓ วัดโพธิ์ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ สถานีตํารวจภูธรคอนสวรรค  ที่ทําการไปรษณียคอนสวรรค  สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ   

สาขาคอนสวรรค  ท่ีวาการอําเภอคอนสวรรค  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอนสวรรค 

 ๑๐.๒ โรงพยาบาลคอนสวรรค 

 ๑๐.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลคอนสวรรค 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนคอนสวรรค  จังหวดัชัยภูมิ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๒  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๐๕๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ตัดกับถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม -  
บานหนองแดงนอย)  ท่ีบริเวณถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  บรรจบกับ 
ถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๔๔o  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ  ๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ท่ีบริเวณหางจาก  ถนนสาย  ข   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข   
ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  และ 
ถนนเทศบาล  ๕  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน   
ไมปรากฏชื่อ  ตัดกับถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๕  จนบรรจบกับ   
ถนนเทศบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๗)   

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดิมไมปรากฏชื่อเริ่มตนจาก 
ถนนเดิมไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ข 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจาก 
ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข   

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจาก 
ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนว 
ถนนเดิมไมปรากฏชื่อจนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๗  เริ่มตนจาก 
ถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏช่ือ   
(ถนนสาย  ข) 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๓  เริ่มตนจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๖) 



 

๒ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  ถนนโยธาธิการ   

ชย.  ๒๐๓๙  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   
ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)  ที่บริเวณหางจากถนนเดิม 
ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   
ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ตัดกับถนนเดิม 
ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับ 
ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ   
(ถนนสาย  ก  ๔)  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร   
บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ที่บริเวณหางจาก  ถนนเทศบาล  ๑  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๖)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๑  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนโยธาธิการ  ชย.  ๒๐๓๙  ท่ีบริเวณหางจากถนนโยธาธิการ   
ชย.  ๒๐๓๙  บรรจบกับถนน  อบจ.ชย  ๓๐๑๖  (บานหนองชาติ - บานโนนเขวา)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนโยธาธิการ  ชย.  ๒๐๓๙  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนโยธาธิการ  ชย.  ๒๐๓๙  บรรจบกับถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๑๖  (บานหนองชาติ - บานโนนเขวา)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร   
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔  บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๗)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔   
ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ก  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม -  
บานหนองแดงนอย)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะประมาณ   
๑๖๐  เมตร  ตัดกับถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒  (บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)   
ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิมไมปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะประมาณ   
๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับถนน  อบจ.ชย.  ๓๐๐๒   
(บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาย  ก  ๑   
ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใตระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม 
ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๔ 
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